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Bratislava,  marec 2012 
 

  
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady                 dňa      20.3.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva               dňa      27.3.2012 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom nebytového priestoru na ulici Staromestská č. 6/D 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová   
starostka mestskej časti   

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného  

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca referátu  
oddelenia majetkového 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 

 

 
  
 
 
 
 



 
    N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa,  nájom  nebytového priestoru 
č. 12-NP2 o  výmere  22,40 m2,  nachádzajúci  sa na prízemí domovej nehnuteľnosti na ulici 
Staromestská č. 6/D v Bratislave, súpisné číslo 596, katastrálne územie Staré Mesto, vedenom 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6410, na parcele č. 3252/1 a pozemok pod 
stavbou parc. č. 3252/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2, pre  VetLINE, s.r.o., 
so sídlom: Pankúchova 5, 851 04 Bratislava; IČO: 43 868 665. Nájom nebytového priestoru sa 
schvaľuje s týmito podmienkami: 
  
1)   nájomné v sadzbe:  84 Eur/m²/rok 
2) doba nájmu: neurčitá 
3) účel nájmu:  vykonávanie veterinárnej činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D  ô v o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 

 
    Predmetom prenájmu je nebytový priestor č. 12-NP2 o výmere 22,40 m2 nachádzajúci sa na 
prízemí bytového domu na ulici Staromestská č. 6/D, súpisné číslo 596, stavba na pozemku 
parc. č. 3252/1, zapísaná na liste vlastníctva č. 6410, katastrálne územie Staré Mesto. 
   Nájom predmetného nebytového priestoru sa predkladá na schválenie v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
   O prenájom nebytového priestoru požiadala dňa 12.1.2012 spoločnosť VetLINE, s.r.o., so 
sídlom: Pankúchova 5, 851 04 Bratislava, IČO: 43 868 665. 
 
    Na prízemí bytového domu má spoločnosť VetLINE s.r.o. v súčasnom období prenajaté 
všetky ostatné nebytové priestory od Nadácie Charty 77. Jediným priestorom na prízemí domu, 
ktorý spoločnosť VetLINE s.r.o. nemôže doposiaľ využívať, je priestor o výmere 22,40 m2 , 
ktorý je v správe mestskej časti a ktorý je predmetom žiadosti o nájom.   
 
   Predmetný nebytový priestor tvorí len jediná miestnosť spolu so spoločnou chodbou a 
spoločným WC. Veterinárna nemocnica požiadala mestskú časť o prenájom z dôvodu zámeru 
sceliť tento priestor s ostatnými nebytovými priestormi na prízemí a využívať ju za účelom 
hospitalizácie zvierat po operácii a dlhodobo chorých zvierat.  
 
   V  bytovom dome na ulici Staromestská č. 6/D vlastní spoločnosť VetLINE s.r.o. aj nebytové 
priestory nachádzajúce sa na medziposchodí domu. 
  
   Veterinárna nemocnica VetLINE prevádzkuje v súčasnom období ambulancie na ulici 
Staromestská a Beskydská s bázou vyše 5000 pacientov.  
   V objekte na Staromestskej ulici č. 6 v Bratislave je vybudované zázemie na pomoc a 
poskytovanie veterinárnej starostlivosti zvieratám vyhovujúce požiadavkám modernej 
medicíny.  Veterinárna nemocnica sa snaží zaoberať, okrem iného, aj problémom opustených 
zvierat, a to najmä tak, že im poskytne bezodkladnú starostlivosť a ošetrenie a zároveň sa im 
pokúsi  nájsť nový domov.  
Svojou činnosťou sa tiež snažia prispieť k osvete majiteľov zvierat, vysvetliť im nevyhnutnosť 
sterilizácie predovšetkým mačiek, aby nedochádzalo k samovoľnému a nekontrolovanému 
premnožovaniu v mestskej aglomerácií. 
 
   Komisia pre nakladanie s majetkom a financie odporučila na svojom zasadnutí dňa 27.2.2012 
vyhovieť žiadosti o prenájom predmetného nebytového priestoru. 
      
  Pri nájme majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, rozhoduje miestne 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (§ 9a  ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí). 
 
  
 
 
 


